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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-CONDECON CON
Instituído pelo Art. 13 da Lei nº 3.513 de 02 de Março de 2011 cm cmoce

RESOLUÇÃO Nº 003/2023

DISPÕE SOBRE AS DELIBERAÇÕES DO PLENÁRIO
DO COLEGIADO REFERENTE À ATA Nº
002/CONDECON/2023.

O Conselho Municipal de Defesa do Consumidor-
CONDECON, em sua segunda reunião ordinária,
realizada no dia 23 de fevereiro de 2023, presidida pelo
Presidente Dr. José Serafim de Almeida, no uso de suas
atribuições legais e regimentais conferidas pela Lei

Municipal nº 3.513, de 02 de março de 2011 e Decreto nº
427 de 22 de setembro de 2021(Regimento Interno do
CONDECON).

RESOLVE:

Após decisão do plenário do Colegiado, publicar, a

presente Resolução, nos termos do art. 18, I clc 8 1º, da Lei nº 3.513/2011, bem como o

disposto no art. 20 do Regimento Interno do CONDECON (Decreto nº 427 de 22 de

setembro de 2021), com o seguinte teor:

Artigo 1º- Discussão: Foi informado ao colegiado sobre

a denúncia externa de consumidor (atendimento nº 036/2023), em atendimento a pauta
sugerida pelo conselheiro titular, Vereador Carlos Eduardo Silva Sanches Roman, para se
colocar em discussão o cumprimento da Lei Complementar Nº 285, de 15 De Setembro

de 2022, que Dispõe Sobre a Revogação da Taxa de Expediente a que alude o Art. 134

da Lei Complementar Nº 22, de 18 de dezembro de 1996 e dá outras providências. Narra

o conselheiro sobre cobrança da taxa de expediente que inicialmente foi cobrada na

emissão do boleto via internet (cobrança referente ao protocolo foi atendida e cancelada

pela SEFAZ por intermédio da denúncia). Decisão: Foi aprovado por unanimidade, que

o caso requer, a necessidade de notificar ao município e a Secretária de Fazenda as
informações atuais acerca da cobrança de tal taxa, se tal cobrança ainda persiste
atualmente? e se algum contribuinte chegou a paga-lá e se o mesmo foi ressarcido? Qual

forma de divulgação?

Artigo 2º- Discussão: Foi informado ao Colegiado o

andamento da solicitação conforme Ata nº 001/2022-CONDECON, Memorando

7.940/2022, via 1DOc, constatou-se que atualmente, conforme andamento impresso e
fornecido para o conhecimento dos nobres conselheiros, verifica-se que retornou para
deliberação ao Sr. Secretário de Administração-SAD (Sr. Arielzo), no entanto despachado

pelo Prefeito Municipal sem nenhuma decisão acerca do assunto.

Artigo 3º- Discussão: Foi informado ao Colegiado o

andamento da solicitação conforme Ata nº 001/2022-CONDECON, Memorando

8.291/2022, via 1DOc, constatou-se que atualmente, conforme andamento impresso e
fornecido para o conhecimento dos nobres conselheiros, verifica-se que encontra-se com
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a Assessora de Gabinete do Prefeito (Sr? Angêla Belizário), no entanto, sem nenhum
encaminhamento posterior e sem nenhuma decisão acerca do assunto.

Artigo 4º- Discussão: Informar ao Colegiado queconforme ATA 001/2023 onde foi informada sobre os memorandos Nºs 003, 059 e
112/PROCON/2021, de 06/01/2021, reiterado pelo memorando nº 2.179/2023 (1Doc.), em

que o Chefe Executivo do PROCON enviou ao Sr. Secretário Municipal de Administração,
solicitando a necessidade de disponibilizar-nos 02 (dois) servidores/estagiários, em
resposta ao Procon, o despacho diz que: “Em resposta ao presente Memorando, informo que este
Departamento de Apoio Adm, em 2021 solicitou as convocações solicitadas, Informo também, que no ano de 2022, com
a nova Lei vigente do Município sobre as vagas de estagiários, foi necessário realizar um Termo Aditivo pararegularizar o Contrato do CIEE em conformidade com a Lei Municipal. Porém, mesmo depois desses contratempos,
este Departamento encaminhou Oficio de Convocação ao CIEE, entretanto, o CIEE informa que os estudantes não
demonstravam interesse pelas vagas. Considerando que o Município possuiu convênios com outras instituições de
ensino, onde não é cobrado a Taxa Administrativa, e onde o repasse das Bolsas-Auxílio e Auxiílio-Transporte são
repassados diretamente na conta dos estudantes, sugiro que no presente Contrato solicita-se a Supressão das vagasdesta Secretaria (02 estagiários de Administração e 02 estagiários de Direito), e assim posteriormente solicitar a vagade estagiário, através dos Convênios celebrados com o Município. ”

Artigo 5º- Discussão: No tocante aos informes gerais, o
Presidente do CONDECON informa ao Colegiado, conforme extrato bancário impresso efornecido para o conhecimento dos nobres conselheiros, sendo que o saldo atual do
FUNDECON é de R$ 368.577,60 (Trezentos e sessentaeoito mil e quinhentos e setenta
e sete reais e sessenta centavos).

Artigo 5º- Discussão: Foi informado ao colegiado adenúncia feita via grupo de Watsapp do CONDECON pelo conselheiro titular da OAB, Dr.
Tiago de Matos Santos, sobre a reportagem exibida no canal denominado TV Cidade
Verde, canal 10.1 do programa 40 graus de Tangará da Serra, apresentado pela Márcia
Kappes em que reportou a notícia de que, " há uma empresa chamada BRASIL CARTASvendendo caixas de correio na cidade, usando as cores dos Correios, e até se passandocomo se fossem da empresa estatal. A reportagem mostrou que algumas pessoas atéforam “obrigadas” a comprar”.

Decisão: Foi aprovado por unanimidade, que o casorequer, a necessidade de notificar a necessidade de se comunicar à DELPOL(Estelionato) e SEFAZ (Alvará de Funcionamento).

.
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de suapublicação.

Tangará da Serra-MT, 23 de fevereiro de 2023.

Dr. José Serafim de Almeida
Presidente do CONDECON


